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جلسه  64ـ دوشنبه 11/11/11
تقریری دیگر در اثبات تخییر استمراری
ثطذی زیگط اظ أعالم ًیع هعتقسًس علن اجوبلی زٍم ٍسَم ثیتأثیط است اهّب تقطیط زیگرط زض ایري ظهیٌرِ
زاضًس.
ثیبى شسُ است کِ علن اجوبلی زٍم چٌیي است کِ یب سِشٌجِ سفط ٍاجت است یب سفط زض جوعِ حرطام
است .فطهَزُ اًس ایي علن اجوبلی هبًٌس ّط علن اجوبلی زیگط تأثیط ذَز ضا زاضز؛ یعٌی هَافقت قؽعیِ آى
ٍاجت ٍ هربلفت قؽعیِ آى حطام است ٍ لصا اگط هکلّف سِشٌجِ سفط کٌس ٍ جوعِ تطک سفط کٌس هَافقت
قؽعیِ ضخ زازُ است ،اهّب فطض آى است کِ علن اجوبلی سَم کِ عکس علن اجوبلی زٍم اسرت ًیرع ٍجرَز
زاضز؛ یعٌی یب سِ شٌجِ سفط حطام است ٍ یب جوعِ سفط ٍاجت است ٍ ایي علن اجوبلی ًیع ثِ تٌْبیی قبثلیرت
هَافقت ٍ هربلفت قؽعیِ زاضز .اظ آًجب کِ هَافقت قؽعیِ علن اجوبلی زٍم هالظم ثب هربلفت قؽعیِ علن
اجوبلی سَم است ٍ کصا العکس ،لصا علن اجوبلی زٍم ٍ سَم ًویتَاًٌس کبضایی زاشتِ ثبشٌس؛ ثِ زلیر آًکرِ
زض علن اجوبلی زٍم سفط زض سِشٌجِ ٍاجت یب زض جوعِ حطام است ٍ زض علن اجوبلی سَم سفط زض سِشٌجِ
حطام یب زض جوعِ ٍاجت است ،ثب ایي شطایػ اگط هکلّف ثرَاّس ثب علن اجوبلی زٍم هَافقت قؽعیرِ کٌرس ٍ
سِشٌجِ سفط ضٍز ٍ جوعِ تطک سفط کٌس قؽعبً ثب علن اجوبلی سَم هربلفت کرطزُ اسرت ،زض ًتیجرِ هکلّرف
ًوی تَاًس ّطزٍ علن اجوبلی ضا اهتثبل کٌس؛ ظیطا اهتثبل قؽعی ّطیک اظ علرنّرب اجوربلی ،هرالظم هربلفرت
قؽعی علن اجوبلی زیگط است .ثسیي جْت ثبیس گفت :علن اجوبلی زٍم ٍ سَم فبقس اثط است.
الجتِ ایي ثیبى ثب کالم هحقّق اصفْبًی هتفبٍت است؛ ظیطا زض ایي ثیبى ،أعرالم هعتقسًرس ّرط یرک اظ ایري
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علنّب اجوبلی ثِ تٌْبیی هی تَاًٌس کبض ذَز ضا اًجبم زٌّس ٍ تٌجیعآٍض ذَاٌّس ثَزٍ ،لی اظ آًجب کِ ّطیک
هبًع زیگط است الهحبلِ ًویتَاًٌس زاضا اثط ثبشٌس لصا کٌبض ًْبزُ هیشًَس ،زض ًتیجِ هکلّف زض ایي هسئلِ
زاضا ترییط استوطاض ذَاّس ثَز.
هب ًیع زض ًْبیت ایي سري ضا هیپصیطین؛ ظیطا هَافقت قؽعیرِ هوکري ًیسرت؛ ثرِ زلیر آًکرِ هَافقرت
قؽعیِ ّط ؼطف هالظم ثب هربلفت قؽعیِ زیگط است .ثٌبثطایي زض ًظط عق  ،ایي علرن اجوربلی کبلعرسم
است؛ ظیطا هجتال ثِ هبًع است.
دو بیان در اثبات تخییر بذوی
علیٰضغن ایي ثیبى ثععی قبئ ثِ ترییط ثسٍ شسُاًس؛ ثِ ایي هعٌب کِ اگط هکلّف ضٍظ سِشٌجِ یک ؼطف
ضا اًتربة کٌس ثبیس ضٍظ جوعِ ًیع ّوبى ؼطف ضا اهتثبل کٌرس ،زض ًتیجرِ ّرن ًسرجت ثرِ علرن اجوربلی زٍم
هَافقت احتوبلیِ کطزُ است ٍ ّن ًسجت ثِ علن اجوربلی سرَم هَافقرت احتوبلیرِ اًجربم زازُ اسرت ٍ ًرِ
هربلفت قؽعیِ هحقّق شسُ است ٍ ًِ هَافقت قؽعیِ.
بیان اوّل
ایي ثیبى هقتجس اظ فطهبیش شید اًصبض

زض علن اجوبلی است .شید زض علن اجوبلی قبئ اسرت کرِ

علن اجوبلی اظ حیث حطهت هربلفت قؽعیِ ،علّت تبهِّ است ٍلی اظ حیث ٍجَة هَافقت قؽعیرِ هقتعری
است؛ یعٌی ّیچ اص هطذصّی ًویتَاًس هکلّف ضا آظاز گطزاًس ثِ گًَِا کِ هربلفت قؽعیِ ثب علن اجوبلی
کٌس ٍ ثتَاًس ّطزٍ ؼطف شجِْ ضا هطتکت شَزٍ ،لی هیتَاى ثب جطیبى اص  ،لعٍم هَافقت قؽعیِ ضا ضفع کطز
ٍ جَاظ اضتکبة یک ؼطف ضا ثِ زست آٍضز.
ثطذی ثب استفبزُ اظ ایي هجٌب قبئلٌس کِ حطهت هربلفت قؽعیِ زض ضاثؽِ ثب علن اجوبلی قبث ضفع ًیسرت ٍ
علن اجوبلی ًسجت ثِ حطهت هربلفت قؽعیِ تٌجیع است .ثِ تعجیط زیگط حطهت هربلفت قؽعیرِ زض هرَضز
علن اجوبلی ،هعلّق ثط چیع ًیست اهّب ٍجَة هَافقت قؽعیِ هعلّق ثط عسم جطیبى اص ٍ عسم هبًع است.
ثٌبثطایي اگط اهط زض هَضز زائط ثیي حطهت هربلفت قؽعیِ ٍ ٍجَة هَافقت قؽعیرِ ثبشرسً ،وریترَاى
گفت ّطیک زیگط ضا ذٌثی هیکٌس؛ ظیطا حطهت هربلفت قؽعیِ تٌجیع است ٍلی ٍجَة هَافقت قؽعیِ
تعلیقی است ٍ یک اهط تعلیقی ًویتَاًس هبًع اهط تٌجیع ثبشس؛ ثِ زلی آًکِ اهط تٌجیع ثیبى هریکٌرس کرِ
ٍجَز زاضز ٍ ثبثت است اهّب اهط تعلیقی ثیبى هیکٌس اگط هبًع ًجبشس ٍجَز زاضز ،لصا ایري زٍ ثرب ّرن تٌربفی ٍ
تقبث ًرَاٌّس زاشت.
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ثب زاًستي ایي ًکتِ هیتَاى گفت تقطیط ثععی أعالم زض ترییط استوطاض صحیح ًیسرت؛ ظیرطا ٍجرَة
هَافقت قؽعیِ ثب حطهت هربلفت قؽعیِ ّیچگبُ هجبضظُ ًرَاّس کطز ،زض ًتیجِ حطهت هربلفت قؽعیِ هقرسّم
است؛ یعٌی هکلّف ثبیس کبض کٌس کِ ًِ زض علن اجوبلی زٍم ٍ ًِ علن اجوبلی سَم گطفتبض هربلفرت قؽعیرِ
ًشَز ،حتی اگط ایي هربلفت قؽعیِ ّوطاُ هَافقت قؽعیِ ثبشس؛ ثِ زلی آًکِ هربلفت قؽعیِ هقسّم ثط هَافقت
قؽعیِ است ٍ ًتیجِ ایي ثیبى ترییط ثسٍ ثطا هکلّف است .ثٌبثطایي اگط هکلّف ّن زض سِشٌجِ ٍ ّرن زض
جوعِ ثِ سفط ضٍز هربلفت قؽعیِ ًسجت ثِ ّیچیک اظ زٍ علن اجوبلی ًکطزُ است ٍلی اگط هثالً سِشٌجِ ثرِ
سفط ضٍز ٍ جوعِ تطک سفط کٌسً ،سجت ثِ یکی اظ زٍ علن اجوربلی هَافقرت قؽعیرِ ٍ ًسرجت ثرِ زیگرط
هربلفت قؽعیِ اًجبم زازُ است کِ چٌیي اهط جبیع ًرَاّس ثَز.
ثٌبثطایي ٌّگبم زٍضاى اهط ثیي هَافقت قؽعیِ ٍ هربلفت قؽعیِ ،اجتٌبة اظ هربلفت قؽعیِ هقسّم است.
نقذ و بررسی بیان اوّل در اثبات تخییر بذوی

اوّالً :هٌبقشِا زض اص ایي هجٌب ٍجَز زاضز؛ ثِ ایي هعٌب کِ تفکیک ثیي حطهت هربلفت قؽعیِ ٍ ٍجَة
هَافقت قؽعیِ ثِ ایي صَضت کِ علن اجوبلی علّت تبهِّ ثطا حطهت هربلفت قؽعیِ ٍ هقتعری ًسرجت ثرِ
ٍجَة هَافقت قؽعیِ ثبشس ضا ًویپصیطین.
ثانیاً :ایٌکِ علن اجوبلی ًسجت ثِ ٍجَة هَافقت قؽعیِ هقتعی است ثِ ایري هعٌرب کرِ اگرط ثرِ هربًع
ثطذَضز کٌس کبضایی ًساضز ٍ هٌجّع ًرَاّس ثَز ،هطاز اظ هبًع ،جطیبى اصَل هؤهٌِّ است ًِ چیع زیگرط؛ یعٌری
اصبلة الجطائة ٍ اصبلة الحلیة ٍ  ...اهّب چیع ذبضج اظ ایي اصَل هؤهٌِّ حتی علن اجوبلی زیگطً ،ویتَاًس هبًع
ثبشس؛ ظیطا هب ّطیک اظ زٍ علن اجوبلی ضا ثبلصات ٍ هستقالً ثبیس ثِ حسبة آٍضین ،زض ًتیجِ ٍقتی اص هؤهّي
زض زٍ ؼطف جبض ًجبشس ّوبى گًَِ کِ زض هبًحي فیِ جبض ًیست (ؼجق فطض) الهحبلِ علن اجوبلی علّت
تبهِّ ٍجَة هَافقت قؽعیِ ذَاّس ثَز؛ ظیطا هبًعی زض آى ًیست ،کوب ایٌکرِ علرن اجوربلی علّرت تبهّرِ
حطهت هربلفت قؽعیِ است ،زض ًتیجِ ایي زٍ علن اجوبلی ثب یکسیگط تقبث ذَاٌّس زاشت.
ثِ تعجیط زیگط علن اجوبلی زض ٌّگبم عسم هبًع حتی ثٌبثط هجٌب شیدً ،سجت ثِ ٍجَة هَافقرت قؽعیرِ
علّت تبهِّ هیثبشس ٍ تٌْب هبًع هتصَّض ،اص هؤهّي است کِ علیالفطض زض هبًحي فیِ ٍجَز ًساضز .زض ًتیجِ
زض هبًحي فیِ تفبٍتی هیبى ٍجَة هَافقت قؽعیِ ٍ حطهت هربلفت قؽعیِ ٍجَز ًساضز ،پرس ایري ثیربى زض
اثجبت ترییط ثسٍ توبم ًیست.
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بیان دوم در اثبات تخییر بذوی
زض ایي ثیبى گفتِ شسُ است کِ اهتثبل قؽعی زٍ علن اجوبلی زٍم ٍ سَم هوکي ًیست ّطچٌس ّط یک ثِ
تٌْبیی قبث اهتثبل استٍ ٍ ،قتی ثیي زٍ اهتثبل ًتَاًین جوع کٌین الهحبلِ اظ اهتثبل قؽعی ثِ اهتثربل احتوربلی
تٌعّل ذَاّین کطز ٍ اهتثبل احتوبلی ثب ترییط ثسٍ هحقّق هی شَز ًِ ترییط استوطاض ٍ ایي هقتعب احتیبغ
زض عو ثِ ّط زٍ علن اجوبلی هیثبشس.
نقذ و بررسی بیان دوم

ایي ثیبى ًیع ًبتوبم است؛ ظیطا گطچِ علن اجوبلی هقتعی احتیبغ است ٍ زض صَضت عسم اهکبى هَافقت
قؽعیِ ثبیس هَافقت احتوبلیِ کطز ٍ هربلفت قؽعیِ جبیع ًیست ،اهّب سربثقبً ثیربى کرطزین چٌریي احتیربؼی زض
هَضز است کِ ّوطاُ هربلفت قؽعیِ هَافقت قؽعیِا هحقّق ًشَزٍ ،گطًِ عق حکرن ثرِ لرعٍم هَافقرت
احتوبلیِ ًساضز .لصا تفبٍتی هیبى ترییط استوطاض ٍ ثسٍ ًرَاّس ثَز ٍ هکلّف زض اًتربة آظاز ذَاّس ثَز.
تعذّد واقعه با فرض رجحان در یک طرف
آًچِ زض هَضز علن اجوبلی زض صَضت تعسّز ٍاقعِ ثیبى کطزین هطثرَغ ثرِ هرَاضز ثرَز کرِ زٍ ؼرطف،
تَصّلی ٍ ّنسٌگ هیثبشٌس ،اهّب اگط یکی اظ زٍ علن اجوبلی زاضا اّوّیت ثبشس (احتوبالً یب هحرتوالً) فطظربً
هالک حطهت ًوبظ زض حبل حیط شسیستط اظ هالک تطک ًوبظ زض حبل استحبظِ ثبشس آیب ّوچٌبى ثِ ترییرط
استوطاض قبئ ذَاّین شس؟
ؼجق آًچِ تبکٌَى هشی کطزین ایي زٍ علن اجوبلی فبقس اثط است ٍ لصا ّیچگًَِ هٌجّعیتی ًرَاّس آٍضز
ٍ زض ًتیجِ ترییط عقلی حبکن ذَاّس ثَز ٍ زض ذصَص اّوّیت یرک ؼرطف ٍ لرعٍم ضعبیرت یرک ؼرطف
هیتَاًین ثطائت جبض کٌین .آض  ،اگط کسی قبئ ثِ جطیبى ثطائت ًقلی ٍ عقلی ًشَز ،اظ آًجرب کرِ احتوربل
ثسٍى هؤهّي هٌجّع است ثبیس جبًت ؼطفی کِ احتوبل اّوّیت آى زازُ هیشَز ضعبیت گطزز.
تعذّد واقعه و تعبّذی بودن یک طرف یا دو طرف
زض ایي حبلت ًیع اظ حیث ّطیک اظ زٍ ٍاقعِ ثِ تٌْبیی ّوبى هؽبلجی کرِ زض ٍحرست ٍاقعرِ شکرط شرس
جبض است .زض حقیقت اظ آًجب کِ هَافقت قؽعیِ هوکي ًیست احتیبغ تبم هعٌب ًساضز ٍ هربلفت قؽعیِ ًیرع
هوکي ًیست ٍ .اظ حیث علن اجوبلی زٍم ٍ سَم ًیع تفبٍتی ثب ؼطفیي تَصّلی ًساضز ٍ ایي زٍ علن اجوربلی
ثیتأثیط ذَاّس ثَز.

4

تتـمّـه
اظ ظبّط فطهبیش جٌبة شید چٌیي ثطهیآیس کِ یکی اظ هصبزیق زٍضاى اهط ثیي هحصٍضیي زض ًظط ایشربى
آى است کِ ًسجت ثِ چیع احتوبل جعئیت یب شطؼیت ٍ ًیع احتوبل هبًعیت زازُ شَز .هثالً اگرط کسری زض
ًوبظ شک کٌس «آهیي گفتي ثعس اظ حوس» شطغ است یب هبًع است ٍ ًتَاًس تحقیق کٌس ،ؼجق ثیربى شرید ایري
هسئلِ اظ هصبزیق زٍضاى اهط ثیي ٍجَة ٍ حطهت است.
ثِ ًظط هب هوکي است ایي هسئلِ زض ثطذی هَاضز اظ هصبزیق زٍضاى اهط ثیي هحصٍضیي قرطاض گیرطز؛ هرثالً
ٍقت ًوبظ تٌگ شسُ ثبشس ٍ فطصت تکطاض ًوبظ ًجبشس یب هکلّف ٍسػ ًوبظ زچبض ایي هسئلِ شرَز ٍ قرسضت
تحقیق ًساشتِ ثبشس ٍ اتوبم ًوبظ ٍاجت ثبشس ،اهّب ًجبیس گوبى شَز کِ ثِ صَضت هؽلق ایي هسئلِ اظ هصبزیق
زٍضاى ثیي هحصٍضیي است؛ ظیطا قَام زٍضاى اهط ثیي هحصٍضیي آى است کِ اهکبى احتیبغ ٍ هَافقت قؽعیرِ
ٍجَز ًساشتِ ثبشس ٍ زض هثبل هصکَض چٌیي چیع اهکبى زاضز؛ ظیطا هکلّف هیتَاًس ضجبءً یکثبض ًوربظ ضا ثرب
آهیي ثرَاًس ٍ یکثبض ثسٍى آهیي ثرَاًس ،هگط آًکِ کسی قبئ شَز حتی گفتي آهیي ضجبءً ّن هیتَاًس هبًع
ثبشس.
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